
Pregão Eletrônico

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO
 

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00065/2022 
 

Às 08:13 horas do dia 06 de maio de 2022, após analisado o resultado do Pregão nº 00065/2022, referente ao
Processo nº 293, o pregoeiro, Sr(a) SAMANTHA MARQUES PECOITS, ADJUDICA aos licitantes vencedores os
respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação. 

**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento. 

 
Resultado da Adjudicação

Item: 1
Descrição: Fornecimento de refeições / lanches / salgados / doces
Descrição Complementar: Contratação de empresa para o fornecimento de 2.500 (dois mil e quinhentos) almoços
com sobremesa e lanche para o evento encontrão – clube de mães a realizar-se no dia 28 de maio de 2022, segue
cardápio: - 3 tipos de salada (repolho, tomate, acelga); - maionese - arroz branco e arroz a grega - strogonoff de
gado - batata palha - farofa carne de porco e frango assada. - 750ml de bebida para cada participante, sendo
refrigerante e água podendo ser de latinhas ou garrafas. incluso no orçamento todos os alimentos e materiais
necessários para a produção do buffet, incluindo o fornecimento de garçons. a empresa também deverá fornecer o
espaço para a acomodação durante o evento e para o buffet - o mesmo deverá ter amplo estacionamento, sistema de
refrigeração de ambiente, palco no tamanho de 10x10- camarim, mesas, cadeiras, toalhas, guardanapos, copos
descartáveis, e talheres de reserva caso seja necessário (cada participante levará seu talher), hall de entrada p/
recepção (local que possa ser decorado.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 94.916,6600 Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 0,01
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: ELTO MARONEZI & CIA LTDA , pelo melhor lance de R$ 65.000,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 06/05/2022
08:13:24

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ELTO MARONEZI & CIA LTDA, CNPJ/CPF:
77.814.531/0001-42, Melhor lance: R$ 65.000,0000

Item: 2
Descrição: Brinde
Descrição Complementar: Fornecimento de vira mate (acessório utilizado para preparar o chimarrão) produzido em
plástico, estampado. a imagem será fornecida pelo departamento de cultura.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2.600 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 8.190,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 0,01
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: PONTOCOM BRINDES LTDA , pelo melhor lance de R$ 7.900,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 06/05/2022
08:13:25

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: PONTOCOM BRINDES LTDA, CNPJ/CPF:
18.036.328/0001-23, Melhor lance: R$ 7.900,0000

Fim do documento




